




Olá, como você está?

Desde 2017, nós do grupo de pesquisa Teatro e Prisão: práticas 
de infiltração das artes cênicas em espaços de vigilância 
atuamos no Presídio Feminino de Florianópolis, fazendo oficinas 
de teatro. Mas nossas atividades foram suspensas desde o 
começo da pandemia, em 2020, por causa da necessidade  
do isolamento social.

Desenvolvemos este caderno de atividades, para abrir um 
espaço de encontro consigo e entre nós. Nossa inspiração 
foi um projeto chamado Mulheres Possíveis. Esperamos que 
esse caderno seja também um alento nesses tempos, uma 
possibilidade de autopercepção e autocuidado, um espaço  
de expressão, de criação e de fazer arte.

Nossa vontade era criar pessoalmente com você, mas enquanto 
não pudermos, vamos compartilhando essas páginas, palavras, 
imagens e emoções.

Que nossas palavras cheguem a você  
como um abraço envolto em carinho!

_______________________________
escreva acima como gostaria de ser chamada

(não precisa ser seu nome de verdade)
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Esse caderno faz parte de uma Atividade Educacional 
Complementar. Então, você deverá devolver o caderno  
para que possamos acompanhar o que você fez.

Gostaríamos que suas produções sejam vistas por mais pessoas 
além dos muros. O seu nome não será utilizado, se você não 
quiser. Você pode escolher um outro nome para assinar seus 
trabalhos – por exemplo, a primeira letra do seu nome ou um 
nome artístico.

Você permite a utilização do seu material?

(  ) sim, autorizo o uso das minhas produções feitas no caderno 
de atividades Das saídas que moram nas palavras. O grupo de 
pesquisa Teatro e Prisão: práticas de infiltração das artes cênicas 
em espaços de vigilância pode exibir o meu material em partes 
ou totalmente em suas pesquisas e produções artísticas. 

Quero assinar meus trabalhos como ———————————.

(  ) não autorizo o uso das minhas produções feitas no caderno  
de atividades Das saídas que moram nas palavras.

————————, —— de ——————— de 20——.

———————————————————————
Assinatura

Nome: ———————————————————————— 



Não existe certo ou erado errado. 
Brinque com as palavras. Você pode se expressar do jeito  
que quiser: pode escrever, desenhar... Este caderno é seu!

A leitura também é um ato de criação. 
A forma como você entende o exercício é a forma como ele 
deve ser feito. Os exercícios deste caderno podem ser recriados 
a partir da sua leitura, que é pessoal, ou seja, ninguém pode 
fazer por você.

Faça adaptações. 
Transforme os exercícios como você puder no momento.  
Por exemplo, se você quer escrever em roxo, mas não tiver  
essa cor para escrever, você pode anotar ao lado: Gostaria  
que essa escrita fosse em roxo.

Tente entrar em contato com você 
mesma e com as outras pessoas. 
As palavras, as brincadeiras podem ser chaves preciosas. 
Podem abrir portas pesadas e difíceis. Podem nos transportar 
para outros lugares.

Orientações
1
2

3

4
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Tome seu tempo. 
Não tenha pressa para terminar as atividades ou o caderno. 
Após cada exercício, pense sobre ele, perceba como te tocou,  
o que mexeu fisicamente, sensorialmente, emocionalmente.  
Se puder, compartilhe com uma companheira, converse sobre 
suas percepções, e escute as dela.

Use o caderno como um diário  
de experimentações, criações  
e aprendizados. 
Coloque a data de cada atividade. Queremos muito saber sobre 
seu percurso criativo.

Você não precisa seguir a ordem  
das atividades. 
Faça as atividades na sequência que achar mais interessante.

Vamos lá?  
Nos encontramos  
na próxima página.

5
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7
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Plantando palavras
o amanhã está na esquina do tempo,
logo ali iremos nos encontrar
e nos deparar com um novo caminho,
novas estradas,
novas histórias,
novos encontros,
que demandaram o crescimento dos dias,
calendários antigos que abrem as folhas da manhã,
na palavra esperança há a espera
que da espera façamos nossas danças

Uma página em branco é um universo 
de possibilidades a ser criado.

Aqui, simbolicamente, lhe 
convidamos a criar um amanhã.

Plante palavras que sejam sementes!

Plante palavras-sentimentos-
-vontades nesse terreno fértil.

anote aqui 
a data!

amor

6 — /— /—
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Uma carta para o futuro

Querida,

O que você gostaria de dizer?  
Quais são os planos, os desejos,  
os sonhos, os conselhos…?

Não pare tanto para pensar,  
deixe os pensamentos tomarem  
forma de palavras e/ou desenhos  
no papel sem julgamento… Deixe fluir.

Escreva uma carta para:  
você do futuro

8 — /— /—



Somos muitas
Quando nos apresentamos costumamos iniciar  
com a frase “Eu sou…”

Parece algo fechado, mas na verdade  
somos muitas, não é? 

Saber como somos diferentes a cada momento, 
pode nos ajudar a nos libertar do que as pessoas 
pensam de nós, como se nossa existência fosse 
resumida a apenas ser uma... 
Sabermos disso é o que nos torna únicas...
Exercício inspirado no livro de atividades: mulheres possíveis

Pensando nisso, nos conte:
Que mulheres você é?

escreva pequeno

E s c r e v a  d e v a g a r

Escreva rápido

ESCREVA GRANDÃO

9— /— /—



Eu sou, Eu não sou
Complete as frases com palavras ou desenhos:

Eu sou

Eu quero

Todo mundo sabe que

Eu brinco de

Se eu fosse um livro eu seria

Eu não sou

Eu não quero

Ninguém sabe que

Eu canto

Se eu fosse uma cor eu seria

10 — /— /—



se eu fosse uma 

cor eu seria

vermelha

Eu tenho

Se eu fosse

Eu sonho

Se eu

Se eu fosse um objeto eu seria

Eu sei

Se eu voasse

Eu torço

Se eu fosse uma personagem  
eu seria

11



      eu pudesse...

Escreva contando.

No teatro, muitas vezes, nós usamos  
o chamado “Se” mágico:

SE eu fosse outra pessoa?

SE eu pudesse fazer tal coisa?

O “Se” mágico nos ajuda a voar no universo  
da imaginação e pode ser um ótimo companheiro. 

Ele nos convida a imaginar outras situações  
e a viajar no mundo.

E se nós nos encontrássemos,  
frente a frente para nos conhecermos?

Como você se apresentaria?  
O que você diria sobre você?

E o que você perguntaria?  
O que gostaria de saber?

12 — /— /—— /— /—



Olá, eu me chamo
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Se eu encontrasse...
Agora, vamos mudar um pouco as  

personagens e o local desse encontro.

Imagine se a pessoa que estivesse  
na sua frente fosse uma pessoa muito  

famosa, que gostaria de entrevistar você.

Quem é essa pessoa que está te entrevistando?

Qual o programa, contexto ou local da entrevista?

Quais são as perguntas que essa pessoa famosa faz?  
E o que você responde?

Aqui, nós começamos a brincar  
mais com a realidade (você) e a ficção  

(a pessoa famosa e o local da entrevista). 

Você pode responder a partir da realidade  
e também inventar, brincar com a fantasia.

Olá, estamos aqui com a...

14 — /— /—
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Perguntas
Agora, pergunte a alguma colega 
o que ela acha interessante perguntar  
quando encontra alguém pela primeira vez.

Se possível, pergunte  

a outras colegas e anote  

o que elas falaram...

Agora você tem em seu caderno  
várias perguntas, certo?
Responda você mesma a essas  
perguntas no seu caderno.

Anote as sugestões dela aqui:

Como foi o seu dia?

16 — /— /—



O que nunca me 
perguntaram antes
O que você quer contar que nunca lhe perguntaram antes?

Escreva as perguntas e as respostas.

17— /— /—



Se desenhe
Tente fazer um desenho de si mesma. Você já se desenhou? Tente aqui.

18 — /— /—



Se eu fosse um objeto
Pense em um objeto que descreva você. 

Exemplo: Pensei em lápis.

Era uma vez um lápis,  

um lápis que era de todas  

as cores porque ele era...

Desenhe o objeto.
Agora, escreva sobre esse objeto, 
como se você fosse ele.

19— /— /—



Como se fosse água
Do rio que tudo arrasta  
se diz que é violento. 
Mas ninguém diz violentas  
as margens que o comprimem.
Bertolt Brecht

Imagine que sua trajetória de vida até o dia  
de hoje é feita de água.

Desenhe o seu percurso 
pensando nas perguntas:
· Por onde essas águas correram?
· Essa água foi rio? Cachoeira?  
Mar? Chuva?
· Essa água enfrentou barragens? 
Corredeiras?

“

20 — /— /—— /— /—



Como se fosse chuva
Se imaginarmos que somos gotas d’água podemos 
brincar que outras pessoas também são,  
e o encontro dessas gotas forma a chuva,  
os rios, o mar, os lagos, as cachoeiras  
e as corredeiras.

O que vocês possuem  

em comum? 

E o que possuem  

de diferente? 

Em que rios vocês  

já se encontraram?

Compartilhe seu percurso de vida 
com algumas companheiras.
Escreva ou desenhe  
esses encontros.

21— /— /—— /— /—



Eu me torno
(...) por que eu escrevo?
Escrevo, quase como na obrigação
Para encontrar a mim mesma
Enquanto eu escrevo
Eu não sou o Outro
Mas a própria voz
Não o objeto
Mas o sujeito.
Torno-me aquela que descreve
E não a que é descrita
Eu me torno autora,
E a autoridade
Em minha própria história
Eu me torno a oposição absoluta
Ao que o projeto colonial predeterminou
Eu retorno a mim mesma
Eu me torno.
Trecho do texto Enquanto eu escrevo, traduzido por Anne Quiangala, 
da artista e teórica negra portuguesa Grada Kilomba.

Inspirada pelo texto, tente escrever sobre você  
como protagonista, ou seja, como a autora  
de sua própria vida. Só você sabe qual  
é a melhor forma de contar a sua história.

“

22 — /— /—



Convidamos que você inicie a sua escrita  
com “Eu me torno…”

Eu me torno

23



Meus medos
Imagine que você está enchendo os balões  
com os seus medos.

Escreva seus medos dentro dos balões. 

Você também pode desenhar mais balões na página.

Agora, estoure os balões.

24 — /— /—



Como você está?
Às vezes, respondemos “Estou bem!” sem 
realmente estarmos. É uma resposta automática.

Observe como você está. Se quiser e puder, 
feche os olhos e se sinta.

Observe a respiração. Não precisa respirar 
diferente, só preste atenção. Como ela está?

Agora, observe seu corpo, como um todo.

E como está a sua mente?

Rápida? 

Lenta?

Tenso? 
Relaxado?

Silenciosa?  

Barulhenta?

Escreva aqui como você está se sentindo,  
sua respiração, seu corpo e sua mente.

Minha respiração está

25— /— /—



Sentimentos em potes

Guarde sentimentos nos potes.
Esses sentimentos podem temperar  
suas escritas ou aquecer no inverno!
Inspirado no livro Uma página de cada vez.

26 — /— /—



Baú dos sentimentos

Imagine um momento de muita felicidade  
e deixe essa sensação tomar todo seu corpo.

Guarde essa sensação no seu baú do tesouro.  
Só você tem a chave para abri-lo!

Esta chave é sua!

27— /— /—



Palavras de carinho
Pense em uma frase que passe um sentimento  
de esperança, carinho e cuidado.

Escreva essa frase.
Agora diga esta frase a 3 pessoas  
diferentes, sem explicar nada.

Perceba o poder das suas palavras, como 
elas podem melhorar o dia de alguém. 

Repita esse exercício sempre que sentir 
vontade. Inclusive, você não precisa ter  
o caderno em mãos para fazê-lo.
Exercício inspirado no livro de atividades: mulheres possíveis

28 — /— /—



Liste aquilo  
que lhe faz feliz

Pode ser cores, animais, comidas,  
qualquer coisa que faça você se sentir bem.

1. Carinho

2.

3.

4.

29— /— /—



Nossos pés
Os pés são a superfície de apoio do peso do nosso corpo.

Seu formato é bastante inteligente para que possamos  
caminhar, dançar, correr e nos equilibrar.

Eles merecem atenção especial, carinho e cuidado.

Vamos movimentar e perceber nossos pés? 

Sente-se de uma forma que você consiga pegar um de seus pés 
confortavelmente. Você também pode pedir a ajuda para  
uma companheira. Primeiro, faça todo o exercício em apenas  
um dos pés.

Espreguice-se, como quem acabou de acordar.

Toque no seu pé e sinta o contato das mãos com a pele: sinta 
as texturas, as partes mais macias; as partes mais grossas. 
Observe para reconhecê-lo no toque e na observação.

Massageie todo o pé como se estivesse amassando um pão, 
com a mão inteira.

Aprofunde o toque e tente sentir seus ossos. Você sabia  
que temos 26 ossos em cada pé? Aproveite para tentar sentir  
o formato dos ossos.

Encaixe seus dedos da mão entre os dedos do pé, como uma 
espécie de abraço entre essas partes do corpo, abrindo espaço 
entre os dedos.

Para finalizar, fique de pé, feche os olhos e sinta a diferença 
entre os pés, o que recebeu massagem e o que ainda não recebeu.

Agora, vamos voltar para a primeira etapa para cuidar  
do outro pé.

1

2
3

4

5

6

7

8

Exercício inspirado no livro de atividades: mulheres possíveis

30 — /— /—
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Onde esses pés já andaram
Por onde seus pés já andaram? 

Quais foram os lugares?

Na grama, na terra, na areia,  
em troncos de árvores,  
em um piso gelado, em um piso quente,  
na lua, nas estrelas, no sol?

Escreva ou desenhe alguns desses lugares,  
que podem ser reais ou imaginários.
Meus pés já

32 — /— /—



Se esses pés falassem
A partir dos pés, vamos brincar com a escrita.

E se seus pés falassem, o que falariam?

Por onde andaram? Para onde querem andar?

Quando os passos falharam? 

Quando ficaram na ponta dos dedos?  

Quando criaram raízes?

Escreva como se os seus pés fossem  
os autores de uma história.
Uma vez...

33— /— /—



Espaço
Observe seu entorno. Escolha um ponto do seu 
entorno, como um objeto por exemplo, e caminhe  
até ele. Ao chegar nele, escolha outro e caminhe.

Fique bem perto, tente perceber os detalhes.

Fique bem longe e perceba como seu ponto  
de vista modifica a percepção.

Vá deixando seu olhar ser conduzido pelo espaço, 
como alguém que busca reconhecê-lo. Você pode 
brincar com os níveis: se abaixar, ficar na ponta  
dos pés…

Agora, imagine que você quer descrever para alguém 
que não pode ver o local onde você se encontra… 

Escreva ou desenhe contando sobre esse espaço.

34 — /— /—



MuDanças
Imagine que você é um lugar.

Como é esse lugar?

Do que ele está precisando? De uma faxina?  
Uma forma? Uma nova organização?

Que tal abrir essas janelas?

Hoje é um bom dia para plantar novas flores  
nesse lugar?

E o que você acha de pintá-lo? Com quais cores?

Escreva ou desenhe contando como é esse lugar  
e quais mudanças você gostaria de fazer nesse lugar.

35— /— /—



A lupa e a luneta

A lupa serve para 
vermos os detalhes  
em tamanho maior.

coloque  
algo que é  

pequeno e próximo  
que você quer  

ampliar

observe  
algo que é  

muito grande  
e distante  

para focalizar
A luneta serve  

para vermos coisas  
distantes com foco.

36 — /— /—



Perguntas do olhar
Quando me olhei?

Quando olho?

Quando sou olhada?

Quando os olhos tocam?

Quando um olhar é um abraço?

Quando em um olhar me comunico?

Quando me demoro olhando?

Quando baixo o olhar?

Que outras perguntas podemos  
fazer a partir desse sentido? 

Escreva mais perguntas. Quando meus olhos

37— /— /—



Toque do olhar
Olhar.
É uma ação.
É também algo, o olhar.
O olhar de alguém que olha pra gente.
O olhar de alguém que a gente 
observa enquanto vê alguma coisa
ou outro alguém.
É um órgão do S E N T I D O.
Ver, ouvir, tocar, sentir cheiros  
e gostos.
É possível tocar alguém com o olhar?
Exercício inspirado no livro de atividades: mulheres possíveis

Escreva ou desenho como podemos  
tocar alguém com o olhar.

“
Podemos tocar

38 — /— /—



Ver com os ouvidos
Feche os olhos e tente aguçar a escuta.

O que você ouve?

É possível ver com os ouvidos?

E se o espaço fosse descrito a partir dos sons?

Se você pudesse ouvir além das paredes  
que te cercam, o que você ouviria?

Quais sons estão mais próximos de você?

Quais sons estão mais distantes? Há sons 
repetitivos? Há sons humanos?

Agora descreva o espaço onde você  
está a partir dos sons que o compõem.

39— /— /—



Soprando palavras
Nos ouvidos, podemos...

... soprar palavras baixinho...

... gritar palavras bem alto...

... cantar palavras com melodia...

... declarar palavras de amor..

Acrescente palavras aos desenhos  
buscando passar os diferentes sentimentos.

carinho

40 — /— /—



Assoprando para longe
Inspire profundamente pelo nariz, solte o ar pela boca, 
deixando sair o som de um AAAAAAAAAAA suave.

Mais uma vez.

Agora, inspire elevando os ombros e quando for soltar 
o ar deixe os ombros relaxarem.

Mais uma vez.

Deixe sair um AAAAAAAAA maior. Você pode abrir 
mais a boca para fazer o exercício. 

Imagine que quando o ar sair nesse AAAAAAA você 
está tirando de dentro do seu corpo tudo o que você 
não quer mais.

Complete o desenho com tudo aquilo que  
você quer assoprar para bem longe de você.

estresse

41— /— /—



Quem sabe escutar?
Sempre vejo anunciados cursos 
de oratória. Nunca vi anunciado 
curso de escutatória. Todo mundo 
quer aprender a falar. Ninguém 
quer aprender a ouvir. Pensei em 
oferecer um curso de escutatória. 
Mas acho que ninguém vai  
se matricular.
Trecho do texto Escutatória, do escritor Rubem Alves

O autor do texto brinca com a dificuldade da escuta.  
Por que será?

Quando escuto?

Para além dos ouvidos como órgãos, como escuto?

Quando não escuto?

O que não escuto?

Quando me escutam?

Quando não me escutam?

O que não escutam?

Se escute e a partir das perguntas  
anteriores escreva um texto. 
Pode deixar as palavras saírem sem pensar 
muito, expressando em linhas ou palavras  
soltas, de forma abstrata e desorganizada.

“

42 — /— /—
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Espinha dorsal
Algumas pessoas preferem usar o termo “espinha dorsal”, e não 
“coluna vertebral”, para essa nossa linha de pequenos ossinhos que 
fica nas nossas costas. Ela é toda cheia de nervos, por onde passa 
a medula, e tem bolsinhas pequeninas de líquido lubrificante entre 
cada uma das vértebras. A preferência para essa palavra é a seguinte: 
nossa espinha é toda articulada, podemos movimentá-la de várias 
formas, ela enrola, estende, torce. A palavra coluna, pelo contrário, 
nos remete a algo rígido, como um pilar mesmo de uma construção.

Você já teve problemas de dores, torcicolos e “travas” na sua 
espinha dorsal? Então vamos cuidar um pouco dela?

Você pode fazer esse passo a passo sozinha ou pode guiar  
alguma companheira.

Para começar toque as extremidades dessa 
espinha dorsal: ela começa junto da cabeça. 
Coloque com cuidado seus dedos e descubra 
onde está a primeira vértebra que encaixa  
no crânio;

A seguir vá até a outra extremidade  
e encontre a pontinha do cóccix, que  
é a extremidade onde poderia continuar  
uma cauda.

1

2

3 Deite-se na sua cama ou numa superfície 
mais dura. Relaxe totalmente seu peso, 
entregue para a terra, sem receio, sem 
segurar nada, só respire soltando cada vez 
mais o peso em direção ao chão; e sinta sua 
espinha toda, desde o pescoço até o cóccix.

44 — /— /—



Conte quais foram as sensações  
despertadas nessa atividade.  
Escreva ou desenhe.

Passe da posição deitada para a sentada, sem 
parar de sentir sua espinha dorsal. Quando  
se sentar estabilize o peso bem firme na bacia 
(quadril). Tente ficar o mais reta possível, 
sentindo o topo da cabeça indo em direção  
ao céu. Sinta seu corpo.

Sinta bem os pés, empurre o chão com eles.

Fique em pé; sinta sua coluna/espinha/eixo 
nessa posição e comece a se mover pesquisando 
todos os movimentos que essa espinha 
consegue fazer: soltar a cabeça e deixar a 
coluna como um arco, voltar, experimentar 
olhar pra cima, deixar que ela se estenda toda, 
olhar pra trás, de um lado e de outro e sentir 
as torções; imagine que sua coluna é uma 
serpente, que se mexe em várias direções;  
fique livre e experimente com alegria e humor.
Trecho do livro de atividades: mulheres possíveis

4

5
6
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Mãos-pincéis
Imagine que suas mãos são pincéis e 
que você vai pintar o espaço ao redor 
com movimentos verticais, horizontais, 
circulares, espirais.... Imagine ou  
cante uma música, sozinha ou com  
uma companheira, e dance “pintando  
o espaço” enquanto se desloca  
no ritmo da canção!
Exercício inspirado no livro de atividades: mulheres possíveis

Dance.

dance d e   v  a   g  a  r

dance rápido

dance de olhos fechados

dance o mais esquisito  
que conseguir

dance na ponta dos pés

“

46 — /— /—



Caretas
Vamos movimentar o rosto?
Faça caretas.

Vá -ri- as caretas.

Sorria. 

Mande beijinhos estalados. 

Beijinho de bebê.

Imite o som de uma turbina, deixando os lábios 
bem soltos: prprpr! vrvrrrrrr!
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Nossas marcas
Tudo tem, todos temos, rosto  
e marcas. O cão e a serpente  
e as gaivotas e você e eu, quem 
vive e quem viveu e todos os que 
caminham, se arrastam ou voam: 
todos temos rosto e marcas.  
Os maias acreditam nisso.  
E acreditam que as marcas, 
invisíveis, são mais rosto que o rosto 
visível. Pela marca conhecem você.
Eduardo Galeano

Quais são suas marcas visíveis e invisíveis?
Escreva a partir dessa pergunta/reflexão.

“
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As palavras curam
Eu escrevo como se fosse para salvar 
a vida de alguém, provavelmente  
a minha própria vida.
Clarice Lispector

A partir dessa frase da autora imagine: 
Se as palavras fossem medicinais,  

o que curariam? 
Se as palavras fossem capazes  

de remendar feridas, quais seriam?Se as palavras pudessem consertar  
a vida, o que elas diriam? 

Escreva, respondendo  
essas perguntas
Podem ser palavras soltas,  
frases ou versos.

Se palavras curassem...

“
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Explorando  
a cabeça e o rosto
Com as mãos abertas toque no seu rosto.  
Explore o toque em toda sua cabeça,  
percebendo as formas e as texturas.

Com as mãos abertas, como se estivesse  
bagunçando o cabelo, comece fazendo uma  
massagem no couro cabeludo, buscando  
relaxar através do toque. Você pode fazer  
em si ou convidar uma companheira;

Ainda no couro cabeludo, faça movimentos 
delicadamente com a ponta dos dedos.

No rosto, com a ponta dos dedos procure suas  
diferentes texturas, identificando as marcas  
físicas, os volumes, a temperatura, onde você  
consegue tocar.

Observe se tem alguma marca ou volume, 
retorne a ela. Por que essa parte te chamou 
atenção? Alguma memória? É gostoso o toque?

Procure formas de mexer nesse volume  
ou marca, como se você estivesse moldando uma  
argila. Perceba, se aconteceu alguma mudança:  
ele está mais relaxado? Você se sente diferente?

Investigue movimentos que causam 
relaxamento. Massageie seu rosto,  
dando carinho a ele, através  
do toque transformando-o.
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Palavras em caixas
Magda Lemonnier recorta palavras 
nos jornais, palavras de todos os 
tamanhos, e as guarda em caixas. 
Numa caixa vermelha guarda  
as palavras furiosas.
Numa verde, as palavras amantes.
Em caixa azul, as neutras.
Numa caixa amarela, as tristes.
E numa caixa transparente guarda  
as palavras que têm magia.
Às vezes, ela abre e vira as caixas 
sobre a mesa, para que as palavras  
se misturem do jeito que quiserem. 
Então, as palavras contam para  
Magda o que aconteceu e anunciam  
o que acontecerá.
Eduardo Galeano

Guarde também suas palavras em caixas.

“
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palavras furiosas

palavras amantes
palavras neutras

palavras tristes

palavras que têm magia
abracadabra
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Encontro
Pense em uma personagem.

Pode ser uma personagem inventada, por exemplo 
uma personagem de uma novela que você assiste ou 
de um livro que você já leu; mas, também, pode ser 
real, como uma pessoa que você conhece.

Peça para uma colega pensar em um lugar,  
real ou imaginário.

Agora, imagine que você encontra  
essa personagem, nesse lugar.

————————————.
Escreva aqui o nome da personagem

————————————.
Escreva aqui qual é esse lugar

Escreva um diálogo com essa  
personagem nesse lugar.

— Que bom que lhe encontrei aqui!

54 — /— /—



Em algum lugar

Anote os lugares:

1.

2.

3.

4.

5.

Junte cada local com uma ação. Não vale repetir.  
Após formadas as cinco duplas, escreva uma 
pequena história a partir de cada combinação.

Anote as ações:

1.

2.

3.

4.

5.

Peça para suas companheiras falarem cinco lugares diferentes. 
Pode ser de qualquer lugar do mundo, ou imaginário. Agora, peça 
para que falem cinco ações (por exemplo, comer, passear). 

praia bronzear
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De palavra em palavra  
se faz poesia

Peça para alguém lhe falar cinco 
palavras aleatórias. Anote essas palavras.

1.

2.

3.

4.

5.

Procure mais uma pessoa e peça 
outras cinco. Anote.

1.

2.

3.

4.

5.

Fale com outra pessoa e peça mais 
cinco palavras. Anote.

1.

2.

3.

4.

5.

Olhe para essas quinze 
palavras e invente 
combinações entre elas. 
Podem ser pequenas frases ou 
poesias. Não pense muito, deixe  
a escrita fluir, sem julgamentos.
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Improvisando:  
Quem? Onde? O quê?
No teatro nós trabalhamos com improvisações  
que usam QUEM? ONDE? e O QUÊ?

Por exemplo: FULANA e FULANA (quem) se 
encontram em TAL LUGAR (onde) e ACONTECE 
TAL COISA (o quê).

Escolha quem serão as pessoas da sua história,  
onde a história se passa e o quê acontece.

Escreva a partir dessas escolhas.
Era uma vez...

57— /— /—



Uma história em 7 passos

Use esses sete itens para escrever uma 
história, preenchendo as suas lacunas. 

A história pode ser real 

ou inventada. Ou, até 

mesmo, real e inventada.

Agora, vamos brincar com sete passos para escrever uma história.

Os passos são:

1. Era uma vez 2. E todos os dias

3. Até que um dia 4. E aí, por causa disso

5. E também por causa disso 6. Até que finalmente

7. E foi assim
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Histórias de vida
Peça para alguém contar uma história vivida por ela. Escute com atenção.

Depois, reescreva essa história,  
podendo mexer em sua narrativa. 
Você pode mudar as personagens, os lugares,  
as datas e ainda pode misturar o real e o ficcional.

Etapa 1: Tente escrever como se 
você estivesse contando a história 
de alguém;

Etapa 2: Tente escrever como se você 
fosse a protagonista da história, 
como se fosse a sua própria história.
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Memórias
Pense agora em uma história SUA.

A memória é um ato de criação do presente.

Nesse presente nós damos significados ao passado, 
podendo construir outras narrativas a partir  
do que nos aconteceu.

Deixe as suas memórias escreverem o 
texto a partir do seu momento presente.
Podem surgir novos significados e motivações 
para o que já passou.

Eu me lembro...
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Máquina do tempo
Se existisse uma máquina do tempo para onde você 
viajaria agora? Pode ser um momento, um lugar.

Escreva a respeito.
Eu iria para...
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Por que escrevo?
Por que sou levada a escrever? Porque 
não tenho escolha. Porque devo manter 
vivo o espírito de minha revolta e a 
mim mesma também. Porque o mundo 
que crio na escrita compensa o que 
o mundo real não me dá. No escrever 
coloco ordem no mundo, coloco nele  
uma alça para poder segurá-lo. 
Escrevo porque a vida não aplaca 
meus apetites e minha fome. Escrevo 
para registrar o que os outros apagam 
quando falo, para reescrever as 
histórias mal escritas sobre mim. Para 
me tornar mais íntima comigo mesma e 
consigo. Para me descobrir, preservar-
-me, construir-me, alcançar autonomia. 
Para me convencer de que tenho valor 
e que o que tenho para dizer não é 
um monte de merda. Para mostrar 
que eu posso e que eu escreverei, 
sem me importar com as advertências 
contrárias. Finalmente, escrevo porque 
tenho medo de escrever, mas tenho um 
medo maior de não escrever.
Trecho de texto de Gloria Anzaldúa, escritora e teórica chicana, ou 
seja, nascida nos Estados Unidos mas filha de imigrantes mexicanos.

Escreva suas reflexões a partir da leitura do texto. 
Como ele te tocou? Quais as aproximações que 
posso fazer com as palavras da autora?

“
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Nos conte, o que te leva a escrever?

Eu escrevo porque...
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(Re)começos

Imagine viver em um mundo onde não  
há dominação, em que mulheres  
e homens [e também as pessoas trans 
e não binárias] não são parecidos nem 
mesmo sempre iguais, mas em que  
a noção de mutualidade é o ethos*  
que determina nossa interação. 
Imagine viver em um mundo onde  
todos nós podemos ser quem somos, 
um mundo de paz e possibilidades. Uma 
revolução feminista sozinha não criará 
esse mundo; precisamos acabar com 
o racismo, o elitismo, o imperialismo. 
Mas ela tornará possível que sejamos 
pessoas - mulheres e homens, [pessoas 
transgênero, independente das 
orientações sexuais] - autorrealizadas, 
capazes de criar uma comunidade 
amorosa, de viver juntas, realizando 
nossos sonhos de liberdade e justiça, 
vivendo a verdade de que somos todas 
e todos ‘iguais na criação’. Aproxime-
se. Veja como o feminismo pode tocar 
e mudar sua vida e a de todos nós. 
Aproxime-se e aprenda, na fonte, o que 
é o movimento feminista. Aproxime-se  
e verá: o feminismo é para todo mundo.

*ethos, palavra grega, 
significa um conjunto 
dos costumes e hábitos 
de comportamento e da 
cultura característicos 
de uma determinada 
coletividade, época  
ou região.

Iniciamos nosso primeiro percurso de troca com  
um desejo para nosso futuro. Algo se finaliza para  
que outra coisa inicie. Um fim cheio de (re)começos.

Trecho de texto de bell hooks, pensadora negra estadunidense.

“
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Imagine você também o seu mundo 
ideal e escreva, aqui, em fluxo, deixando 
sair como um sonho, sem pensar muito, 
só imagine o seu mundo melhor.
Exercício do livro de atividades: mulheres possíveis
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Como foi a experiência?
Gostaríamos muito de saber como foi para você essa 
nossa primeira experiência.

O que você achou mais interessante? Por quê?

Teve alguma dificuldade? Qual?

O que você não gostou de fazer? Por quê?

Você teria sugestões para próximos cadernos  
e exercícios?

E você ou suas colegas teriam alguma ideia  
de exercício para compartilhar?

Escreva contando.
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Aqui deixamos duas páginas em branco, páginas em 
aberto para você criar como quiser: desenhar, escrever, 
fazer anotações, escrever poesias ou textos.  
Aproveite este espaço seu!
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